
Voorzitter Vermaut 

Boekhouder-fiscalisten zijn de eerste raadgevers van vrije beroepen, zelfstandigen en KMO's. Hoelang 

bestaat het BIBF al en hoeveel leden vertegenwoordigt het instituut? 

De reglementering van het beroep bestaat sinds 1992 en de oprichting van het toenmalige BIB 

(Beroepsinstituut van erkende Boekhouders) dateert van 1993. Bij de Wet van 22 april 1999 werden 

tevens de fiscale beroepstitels gereglementeerd en werd de naam van ons Instituut omgedoopt tot 

BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) . Sindsdien zijn er zowel leden 

erkende boekhouders als erkende boekhouders-fiscalisten. Deze laatsten hebben een bijzondere 

kwalificatie/specialisatie in de fiscaliteit in brede zin. Dit neemt uiteraard niet weg dat de erkende 

boekhouders hun cliënteel eveneens adviseren en bijstaan bij fiscale vraagstukken alsook bij het 

vervullen van hun  fiscale (aangifte)verplichtingen. Op 1 januari 2017 telde het Instituut 4969 leden en 

1237 stagiairs. Tevens werden 3810 rechtspersonen erkend waarin onze beroepsbeoefenaars actief 

zijn.   

Meer statistische cijfers kan U terugvinden in onze jaarverslagen die beschikbaar zijn op de website 

van het BIBF www.bibf.be (rubriek publicaties) 

Hoe is de BIBF Codex tot stand gekomen? 

Vele uitgeverijen bieden onze leden en stagiairs de voor hun beroepspraktijk noodzakelijke wetboeken 

aan. Evenwel zijn er weinig uitgaven die de verschillende vakdomeinen overkoepelen. Vandaar dat het 

Instituut destijds (in 2007)  het initiatief heeft genomen om een jaarlijks geactualiseerde codex met alle 

relevante en noodzakelijke wetgeving te bundelen tegen een democratische prijs. De praktijk heeft 

aangetoond dat het een goed initiatief was en dat onze leden en geïnteresseerde derden dergelijke 

gebundelde uitgave appreciëren.  

Is het belangrijk voor het BIBF om haar leden professionele beroepsdocumentatie aan te bieden, 

waaronder een up to date wetboek? Zo ja, waarom? 

Zoals reeds gezegd, heeft de erkende boekhouder(-fiscalist) als vertrouwenspersoon en eerste adviseur 

van de onderneming , een actuele en volledige codex nodig om zijn beroep uit te oefenen. De Codex 

omvat de belangrijkste wetgeving m.b.t het boekhoudrecht, het fiscaal recht (directe en indirecte 

belastingen) het ondernemingsrecht (met in het bijzonder het vennootschapsrecht) en last but not least 

de wetgeving betreffende onze beroepsreglementering. Naast nationale wetgeving wordt ook aandacht 

besteed aan de regionale wetgeving binnen elk van deze domeinen. 

http://www.bibf.be/


 

Het BIBF biedt aan alle stagiairs een exemplaar aan van deze codex. Kan u wat meer toelichting 

geven waarom de codex voor hun een onmisbaar werkinstrument is? 
 

In hun praktijkvorming is de correcte implementatie van de toepasselijke wetgeving op de 

praktijkproblemen die zich stellen uiteraard, net zoals voor de erkende leden, de eerste en belangrijkste 

taak. Tijdens de stage moeten zij zich vertrouwd maken met het opzoeken van deze wetgeving in een 

betrouwbare bron.  Daarnaast is de Codex het enige wetboek dat zij mogen gebruiken bij het afleggen 

van hun schriftelijke en mondelinge proef van het praktisch bekwaamheidsexamen dat hun stage 

afsluit. Elke stagiair ontvangt bovendien éénmalig, aan het begin van zijn stage, één gratis exemplaar 

van het Instituut. 

  
Wat is de sterkte van de BIBF Codex?  
 

Ik zou het kort en krachtig als volgt willen formuleren: volledig, gebruiksvriendelijk, praktijkgericht 

overzichtelijk en jaarlijks geactualiseerd.  

 

Wat zijn de voornaamste nieuwigheden die opgenomen zijn in de nieuwe editie van de BIBF Codex? 

(enkele inhoudelijke nieuwigheden toelichten) 

 

Vermits alles jaarlijks geactualiseerd wordt is de facto alles nieuw. Als ik dan toch één volledig 
nieuwe tekst moet aanhalen is het wel het nieuwe KB betreffende het praktisch 
bekwaamheidsexamen van het BIBF .  
 
Is de codex ook beschikbaar als e-book? 

 

Het woord “ook” mag hier zelfs letterlijk geïnterpreteerd worden. Op de eerste bladzijde van elk 

papieren exemplaar vinden de gebruikers een unieke code terug. Via de website www.mijnwetboek.be 

kunnen ze met behulp van deze unieke code gratis de “E codex” downloaden en dit zowel op hun PC 

als op hun tablet. Net zoals de inhoud, is dus ook de vorm waarin de Codex BIBF wordt aangeboden 

mee geëvolueerd met de tijd.  
  
Ten slotte, waar kunnen de leden de BIBF Codex aankopen? 
  
Via de website www.mijnwetboek.be of www.moncode.be .  

BIBF leden en stagiairs genieten een bijzondere korting van 27 % op de normale verkoopprijs 

mits met inlogt via  http://www.mijnwetboek.be/nl/login.  In de profielpagina vinkt men 

daarna bij ‘Groep + lidnr.’ ‘Leden/Stagiairs van BIBF-IPCF’ aan en vult men zijn lidnummer 

in.  

 

http://www.mijnwetboek.be/
http://www.mijnwetboek.be/
http://www.moncode.be/
http://www.mijnwetboek.be/nl/login

